
Shopping Nações abre temporada de 2019 do CineMaterna 

 

A primeira sessão do ano do CineMaterna levou ao Shopping Nações mamães 

que aguardavam ansiosas pela volta do projeto após festas de fim de ano. A 

iniciativa, que chegou em Limeira em 2018, atrai o público de toda região sempre 

na última terça-feira de cada mês. 

As sessões são exclusivas para mães, pais e bebês de até um ano e oito meses. 

A administradora Andresa Balestra levou a filha Marina, de três meses, pela 

primeira vez. “Eu morava em São Paulo quando tive meu primeiro filho e íamos 

sempre. Agora, moro em Limeira e fiquei eufórica quando o projeto chegou aqui. 

Não via a hora de vir com ela”, confessou. 

As 10 primeiras mães a chegarem com os bebês sempre ganham cortesias. 

Jussara Alcântara é sempre uma das primeiras da fila. “Aproveito para passear 

no Shopping, almoço aqui e venho para o cinema. Minha filha ainda não andava 

quando comecei a vir para as sessões. Agora, ela já explora a sala mesmo com 

os pequenos passinhos que consegue dar”, contou a dona de casa. 

Todas as mães são recepcionadas por voluntárias do CineMaterna e 

encaminhadas para uma sessão de fotos com os filhos. Depois, as fotografias 

são disponibilizadas gratuitamente nas redes sociais. “Muitas acompanham o 

desenvolvimento dos filhos por meio dessas fotos. E o nosso intuito é esse. 

Fazer com que as famílias se desenvolvam e tenham sempre o Nações como 

uma boa opção de lazer para as memórias futuras”, disse Luciana Bragante 

Nasr, administradora do Shopping. 

CineMaterna 

O projeto existe nas principais cidades brasileiras. Os frequentadores encontram 

uma sala climatizada com a temperatura mais amena do que a convencional. As 

luzes não são apagadas por completo e o som do filme é um pouco mais baixo. 

Tudo isso para tornar o ambiente ainda mais acolhedor para as crianças. 

 



Dentro da sala do Circuito Cinemas, as voluntárias organizam um 

estacionamento de carrinhos de bebês e deixam montado um trocador com 

fraldas, de todos os tamanhos, e lenços umedecidos grátis. Elas ficam de 

prontidão para auxiliar as mães com uma lanterna. No espaço livre em frente a 

telona, é colocado um tapete emborrachado para que os bebês possam brincar 

no chão com mais conforto.  

O CineMaterna é um projeto interativo. Os participantes podem votar em uma 

enquete no site do projeto para escolher o filme que querem ver no mês seguinte. 

Na semana anterior, o longa vencedor da enquete é divulgado para as mamães 

de programarem. 


